
  

 

RESPOSTAS A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
Edital 007/2021 - Contratação de Consultoria em Monitoramento da Biodiversidade 

 
A Flacso Brasil torna público aos interessados as respostas aos pedidos de 

esclarecimento referentes ao edital 007/2021, conforme segue abaixo: 
  
Pedido de esclarecimento no 01 - recebido em 03/08/2021 
 
- Um dos pré-requisitos para a inscrição no processo seletivo é "Graduação em Ciências 

Biológicas". Gostaria de uma confirmação sobre este item do edital, uma vez que profissionais 
de outras áreas de formação também podem executar as atividades previstas (ex. 
oceanógrafos). 

 
Resposta: Neste caso a graduação em Ciências Biológicas é um pré-requisito, pois foi 

considerada formação mais abrangente para atender à demanda de avaliar documentos e 
processos relacionados ao impacto ambiental em Unidades de Conservação localizadas em 
diferentes ecossistemas, tanto terrestres quanto aquáticos. 

 
 
Pedido de esclarecimento no 02 - recebido em 09/08/2021 
 
- Meu Crbio está inativo no momento e pergunto se posso me candidatar à vaga disponível 

no edital, nesta condição. 
 
Resposta: Consideramos que o compromisso em reativar o CRBIO  em caso de 

contratação seja suficiente, portanto sua candidatura é possível desde que atenda aos requisitos 

indicados no edital.  

 

Pedido de esclarecimento no 03 - recebido em 13/08/2021 
 
Em atenção ao EDITAL 007/2021 tenho uma dúvida referente aos requisitos obrigatórios: 
Item 5.1: "Habilitação para emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto 

ao Órgão de classe que está registrado;" 
 
- Se refere ao registro no CRBIO e atendimento a Resolução CFBIO 300/2012? 
Cancelei meu registro há pouco tempo, pois não estava sendo necessário, mas irei solicitar 

a reinscrição hoje. Porém ela só será aprovada após a próxima plenária que ocorre no começo 
do mês de setembro. Posso enviar o comprovante dessa solicitação? 

 
Resposta: Consideramos que o compromisso em reativar o CRBIO  em caso de 

contratação seja suficiente, portanto sua candidatura é possível desde que atenda aos requisitos 

indicados no edital.  

 
 

 

 


